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80 jarojn fervoj- 
istoj jam laboras 
por kaj per Espe- 
ranto; 40 kongre- 
soj dum 40 sinsek- 
vaj jaroj.
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REDAKTORA BABILO

1987 Esperanto lOOjara.
1988 = UEA 80jara.
1989 = nia vico 80jariĝi!

Pri tio eseas nia prezidanto sur 
paĝoj 8-10. Cetere nia unua nu- 
mero ne estas tre alispeca ol la 
antaŭaj - eble iom pli Ĥaosa ri- 
late al temoelekto. Se mi dirus 
ke tio estas por devigi vin tra- 
legi la tutan revuon, mi sentus 
ioman plibonigon de la konscien- 
co.

Denove la TK-motoro Hartig ra- 
portas pri gravaj laboroj fari-
taj kaj farendaj (pĝ 7) , kaj la
41a IFK logas al suna sudo. Cu
vi forgesis kio estas IFK? Do
divenu aŭ (re)legu IF 6/88 P§
84!

Pardonu, sed mi ne havas Pli
da tempo por babili kun vi.
Bonvolu akcepti la enhavon de IF 
kaj estu salutata kun bondeziroj 
pri sana prospera kaj fruktodona 
nova jaro de la IFEF-estraro.

Red

VORTOJ DE MODESTULO

Post jaro plenplena de gravaj eventoj - 
ne nur en la politika kaj ekonomia vivo 
de nia, sed ankaŭ en la Esperantomovado 
- iom prokrastite, sed finfine mi deci- 
dis peti eblecon gratuli kaj danki al 
nia estraro kaj membroj de IFEF.

Krom la kutimaj salutoj, aparte mi vo- 
las informi la afablan leganton, ke mia 
naskiĝdatreveno estas escepto, konekse 
kun kio mi povas dankante akcepti la 
gratulon; sed Ĉiuj aliaj rekonoj bazigas 
sur niaj komunaj, multjaraj laboroj!

Antaŭ la kompetentuloj mi Ĉiuokaze 
akcentis kaj akcentas, ke la rekonitaj 
rezultoj estas dankindaj grandparte al 
la kunagantoj!

Mi havis bonŝancon, ĉar dum jardekoj - 
kaj hejmlande kaj en la internacia mo- 
vado - mi sukcesis esti en senriproĉa, - 
eĉ bonega, rilato kun multaj gesamidea- 
noj helpopretaj.
Kun ĝojo mi mencias, ke la altranguloj 

-funkciuloj en siaj salutparoloj akcent- 
ite motivis la rekonon per la atingaĵoj 
sur la fakaj kampoj! Finfine inter la 
nobla kaj merita celoj de Esperanto 
konvene estis konsiderita la fakoj, kaj 
la fakkaraktera laboro.

Multe mi esperas, ke niaj kolegoj 
konsentas, ke ne mi, sed ni , ricevis 
la rekonon.
Kun malnova amikeco
IstvAn Bŭcskai

Legu pri la honorigo de d-ro Bŭcskai en 
IF 6/88 pĝ 93)
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ESPERANTO-kongreso p;

I3«- 19■ DE MAJO. 1989

41 a IFEF-KONGRESO 
SALOU, Hispanio
13a-19a de majo 1989
c/ Ruiz de Padron 45, 2°.2a.
E-08026 Barcelona

LKK daŭrigas la preparojn por la 41a 
IFEF-Kongreso (IFK) en la urbo 
Salou. LKK deziras memorigi vin se 
vi ankoraŭ ne aliĝis al la kongreso, 
ke la malalta prezo validas ĝis la 
31.1.1989. Vi devas pripensi kaj 
baldaŭ sendi aliĝilon.

Ni ripetas la kongreskotizon:
Ĝis 31.1.1989: pesetoj
IFEF-membro .....   5.000
Familiano kaj junul(in)o 

ĝis 20jara ................  2.500
Ne IFEF-membro ...............  6.000
Infanoj ĝis 15jara ......... senpage

Ĝis 30.4.1989:

IFEF-membro ..................  6.000
Familiano kaj junul(in)o 

ĝis 20jara ................  3.000
Ne IFEF-membro ...............  7.000

PRI LA EKSKURSOJ 
Tarragona.

Dum la unua duontaga ekskurso oni 
vizitos la belan kaj antikvan urbon 
Tarragona. Gi situas sur monteto 69 
metrojn alta, apud la mediteranea 
maro. La origino de Tarragona estas 
etruska kaj ibera, kaj poste ĝi 
estis konkerite de la grekoj, kiuj 
okupis ĝin dum pluraj jaroj; la urbo 
atingis famon kiam la roma generalo 
Skipiono faris ĝin centro de siaj 
militadoj kontraŭ la kartaganoj. De 
tiam la nomo de Tarragona konatigis 
pli kaj pli kaj ĝi ludis gravan 
rolon en la hispana civilizacio; gi 
estis la Ĉefurbo de la roma ibera 
duoninsulo.

Tarragona konservas multnombrajn 
restaĵojn, originalajn monumentojn, 
plejparte el la roma epoko kaj 
mezepoko. La muregoj, Ĉirkaŭantaj 
tri flankojn de la urbo, devenas de 
la tria jarcento a.K. De la amfitea- 
tro konservigis parto de la galerio 
fiksita en monteto, kun volboj kiuj 
ĝin subtenas; ankaŭ konserviĝis 
restaĵoj de la Cirko, la Pletorio, 
la Forumo, ktp.

La Katedralo estas grandioza kon- 
struaĵo mezepoka, kies konstruado 
komenciĝis je la fino de la 12a 
jarcento kaj finiĝis meze de la 14a. 
Gi apartenas al la transiro de la 
romanika al la gotika stilo. La in- 
terno estas latinkruca kun tri maje- 
staj gotikaj navoj, la absido kaj la 
suba parto de la transepto estas ro- 
manika. En gi elstaras la Cefaltaro, 
unu el la plej bonaj ekzemploj de la 
florumita-gotika arto kataluna.

Delto de la rivero Ebro.
La Delto de la rivero Ebro havas 

specialan karakteron de la pejzago 
de Katalunio. Kun marismoj, diversaj 
sistemoj de terkulturoj, lagetoj, la 
insulo Buda de aluvia tipo, retoj de 
kanaloj por akvumi, ktp.

La vojo de la vino.
En tiu Ĉi ekskurso ni vizitos la 

faman vin-regionon Priorat, kie oni 
produktas vinon el la plej altaj 
gradoj de Katalunio. Ni sekvos ĝin 
ĝis la regiono de Ribera d'Ebre vi- 
zitante vinkelojn kun gustumado de 
altkvalitaj vinoj.
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TURISME PRI NIA KONGRESURBO SALOU

Salou estas unu el la jam delonge 
fame konataj somerumejoj de la kata- 
luna marbordo, pro kio oni nomas ĝin 
Eŭropa Strando. Pluraj el ĝiaj ne- 
profundaj kaj nedangeraj plaĝoj, el 
subtila kaj blanka sablo, estas 
nefermitaj al libera maro, dum aliaj 
malpli grandaj estas Ŝirmitaj inter 
arboj.

Salou havas elstaran gastronomion. 
Oni povas mencii kiel tipajn pladojn 
la tast mariner, la’ paella 
(maristmaniera), la (fiSaja) zar- 
zuela kaj la langustetoj.

Dum la roma imperio Salou atingis 
apogeon pro sia privilegia situo 
proksima al Tarragona, Ĉefa urbo de 
la "Hispania Citerior". En la meze- 
poko por Ŝirmi sin de pirataj 
atakoj, kiuj okazis ĝis la 17a 
jarcento, oni starigis serion de 
gvataj turoj, el kiuj ankoraŭ restas 
belegaj spuroj. Salou estis unu el 
la komercaj kaj primitivaj havenoj 
plej gravaj de la Aragona Regno. 
Tial ne mirigas, ke de ĝi ekveturis 

la ekspedicioj de la kataluna-arago- 
na armeo por konkeri Majorkon.

Turisme interesaj lokoj en Salou 
estas

- la antikva turo, konstruita en 
1530 kaj nun rekonstruata, kiu 
servas kiel sidejo de diversaj 
kulturaj kaj folkloraj arangoj,

- la promenejo Jaume la l-a la 
konkerinto, borderita de pompaj 
palmoj, kiun prezidas kiel 
memorigilo pri la konkero de la 
Balearaj Insuloj, monumento al la 
rego Jaume la l-a,

- la naŭtika klubo kaj urba 
haveno. Tiu haveno estas tia, ke 
gi ne havas bolardojn,

- la kataluna kampodomo, kiu e-
stas gusta imitaĵo de la antikvaj 
katalunaj kampodomoj,

- la luma fontano, instalita en 
la Promenejo Jaume la l-a. ebligas 
gui 210 malsamajn ludojn el akvo, 
lumo kaj muziko, kio estas fascina 
spektaklo.

LKK informas pri la postkongreso al Majorko: Pro aviadila kapacito ni estas 
devigataj provizore limigi la nombron al 100.

EL NIAJ LANDAJ ASOCIOJ

BAEF (Britio)
Je la 12a de novembro 1988 post 

multaj jaroj de forta laboro por 
BAEF, ties prezidanto Peter Harvey 
kaj sekretario Frank Curtis rezignis 
siajn postenojn. Estis malgaja 
okazo, Ĉar ili ambaŭ laboris dum tre 
multaj jaroj - Peter estis prezidan- 
to dura 25 jaroj!

La nova prezidanto estas Alan Bur- 
gess kaj la nova sekretario estas 
Ray Exley - ambaŭ logas en la fama 
fervoja civito de York (Jorko) en 
norda Britio.

Je la okazo la nova prezidanto kaj 
sekretario dankis al Peter kaj Frank 
pro ilia laboro kaj promesis peni 
daŭrigi ilian bonegan laboron.

Sendube la geamikoj de Peter kaj 
Frank tra la tuta mondo ankaŭ 

dezirus sendi bondezirojn okaze de 
ilia rezigno.

Alan Burgess

De maldekstre: Ray EXLEY, Frank 
CURTIS, Alan BURGESS, Peter HARVEY
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RENFE parte "norma1Spura"!?

Sur eŭropa normalŝpuro al Hispan

Niajn hispanajn kolegojn ni petas 
pardoni la titolon, Ĉar kiu rajtas 
jugi, Ĉu 1435 mm aŭ 1668 mm aŭ kiu 
ajn alia reldistanco estas la norma- 
Io, aŭ la normo.

Ni trovis artikolon en dana tag- 
jumalo, el kiu ni ĉerpas jenajn in- 
formo jn:

Meze de decembro 1988 hispana mi- 
nistra konsilio decidis adopti la 
"eŭropan" reldistancon 1435 mm en 
parto de la fervojreto. Historia de- 
cido.

Pro timo pri invado pere de la 
tiam plej rapida transportilo la hi- 
spanaj fervojoj en la pasinta jar- 
cento elektis reldistancon de 1668 
mm. Sed per tio oni malfaciligis 
transporton de pasaĝeroj kaj varoj.

Unua etapo de la "eŭropa" reldi- 
stanco estos nova fervojlinio de la 
franca limo ĝis Barcelona, pluen al 
Zaragoza - Madrid - Cordoba (elp. 
Kordova) - Sevilla (elp. Sevija). 
Entute 1700 km, kiu interligas la 
landon norde-suden per umbilika Snu- 
ro al la cetera eŭropa fervojreto. 
La limo estos konstruata por rapid- 
eco de 300 km/h per nova generacio 
de supertrajnoj.

La parto inter Madrid kaj Sevilla 
devos esti preta en 1992, kiam nova 
trajno estos speco de emblemo de la 
mondekspozicio EXPO '92 en Sevilla.

io

Nur post duona jaro oni decidos, kio 
okazu pri la cetera reto de 9300 km. 
Estos lukso havi du reldistancojn en 
unu lando, sed ne estas sen 
problemoj Ŝanĝi la malnovajn lini- 
ojn.

Alia konsiderenda afero estas, ke 
la portugaloj deziras apliki la 
"eŭropan" reldistancon, almenaŭ en 
nova rapidlinio inter Lisboa kaj 
Madrid.

Enkonduko de "eŭropa" reldistanco 
sur la ibera duoninsulo estos kvazaŭ 
revolucio por la transportfako. Dum 
kvarono de la pasagertrafiko inter 
Francio kaj Italio utiligas la 
trajnojn, inter Francio kaj Hispanio 
temas pri apenaŭ 5%. Ankaŭ la var- 
trafiko gravege profitos.
La menciita elekto de eŭropa normo 

necesigas decidon pri aĉeto de vago- 
noj kaj trakciiloj. Bezonataj estas 
minimume 24 vagonaraj kompletoj por 
la rapidtrafiko kaj 75 lokomotivoj.

JOACHIM GIESSNER 75

Grava tago por la IFEF-prezidanto 
estis la 23a de decembro 1988. 
Joachim Giessner festis sian 75an 
naskiĝtagon. En bona sanstato li 
travivis tiun tagon. Kelkaj iamaj 
kolegoj venis por gratuli lin. En 
agrabla harmonio oni babilis pri 
iamaj deĵoraj tagoj. Vere bongustis 
la manĝaĵo kaj kompreneble la biero. 
La edzino de nia amiko Joachim 

Giessner regalis kaj dorlotis la ga- 
stojn. Por IFEF gratulis sekretario 
O.ROsemann la prezidanton. Parte en 
nia komuna lingvo li salutis, por ke 
la Ĉeestantoj spertu la taŭgecon de 
Esperanto. En la germana lingvo la 
sekretario klarigis la signifon de 
IFEF kaj substrekis la ampleksan 
laboron, kiun faris la prezidanto en 
jardekoj por IFEF kaj Esperanto.

Sk
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UNUAJ REZULTOJ DE LA BALON-ELLASO EN PERPIGNAN

Raporto de Jean Mevel.

En Perpignan okazis por la unua fojo 
en IFEF-kongreso ellaso de balonoj. 
Ĉirkaŭ mil diverskoloraj balonoj 
ornamitaj per esperanto-stelo kun 
kelkaj linioj pri IFEF-kongreso in- 
vadis la Ĉielon de Perpignan kaj 
flugis for tra maro, montoj kaj 
valoj al aliaj Ĉieloj. Mallonge daŭ- 
ris la tempo de tiu ellaso kompare 
al longa deviga preparado, sed pre- 
cipe gravis la farita varbado por 
konatigi la vorton "Esperanto" al 
diverslokaj popolanoj.

Cu tio sukcesis? Nenia enketo po- 
vos respondi al tiu demando, sed io 
estas certa: tiu ludo tute ne 
malhelpis al nia komuna celo: kunla- 
bori por ke disvolviĝu pli kaj pli 
la varbado por nia internacia lin- 
gvo. Ni estonte devos malfermi no- 
vajn pordojn, imagi novajn solvojn 
por ĉiam akordigi nian agadon al 
nunaj modoj, kiuj povus interesi la 
informmediojn. Espereble la sekvon- 
taj kongreslandaj organizantoj aga- 
dos por trovi similajn originalajn 
temojn por plibonigi la konon de nia 
esperantolingvo Ĉe la popolamaso.
Flanke de la rezultoj de la balon- 

ellaso estis retrosenditaj kvardek 
unu kartoj. Tridek naŭ kartoj estis 
senditaj de la regiono de Avignon

(Ĉirkaŭ 250 kilometroj de Perpig- 
nan), kaj du kartoj estis ricevitaj 
el la regionoj de Milano kaj Trento, 
Italio (Ĉirkaŭ 650 kaj 880 km). Mi 
tamen volis kontroli ĉu tiuj balonoj 
efektive tra aero flugis al Italio. 
Pro tio mi skribis al amiko 
G.Gimelli kiu itallingve skribis al 
unu el la du koncernaj personoj. Li 
ricevis respondon de tiu sinjoro, 
kiu kun multaj detaloj konfirmis, ke 
li efektive trovis la balonon kun la 
karto en Albairate, ĉirkaŭ dudek 
kilometroj de Milano.

Konklude: Ĉu mi povas riski jenan 
komparon? Ke la vento kiu blovis sur 
tiuj du balonoj samforte blovu est- 
onte en la cerboj cele revoluciigi 
la antaŭeniron de Esperanto,

DSB (Danaj Statfervojoj) evoluigis 
novan punkt-alfabeton. Gi estos uza- 
ta i a en la novaj IC/3-trajnoj, ki- 
uj - kvankam malfruigitaj pro elek- 
tronikaj neperfektaĵoj - veturos Ĉi- 
aŭtune. Dumvoje la pasageroj daŭre 
estos provizitaj per informoj pri 
tempo, itinero ktp, montrita sur 
Ŝildoj per la t.n. DOT-alfabeto.

Gi enhavas 16 punktojn laŭ la alto 
kontraŭ la kutimaj sep aŭ naŭ. Krome 

ĝi havas individuajn larĝojn de li- 
teroj kaj interspacoj. Per tio oni 
havas skribobildon facile legeblan 
kaj harmonie rigardatan.

Kiam DSB antaŭ du jaroj planis la 
enkondukon de novaj, elektronike di- 
rekteblaj Ŝildoj, oni trovis neniun 
kontentigan alfabeton. Tial oni pe- 
tis grafikistojn krei novan = la 
DOT-alfabeton.
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TK-INFORMOJ

En IF 6/88 finigis la raporto pri la 
novaj projektoj de la Terminara Ko- 
misiono per la fokusado, ke ni per 
niaj planoj celas konsekvence 
utiligi niajn komunajn atingajojn.

El tio komprenu:

le nian spertigon per nia tradukla- 
laboro. Ekzemple, Ĉiu el ni kap- 
ablas utiligi kaj elĉerpi enci- 
klopediojn - krom PIV.

Jam tio estas menciinda kapitalo!

2e nian gigantan stokon da traduki- 
taj fervojaj fakvortoj; la plej 
multaj en formo de la tradukitaj 
Fervojaj Terminaroj LG III+IV. En 
tio kuŝas la bona fundamento por 
nia dauriga laboro.

3e nian komputilon, kiu farigis fak- 
te nia "ilo" kaj kiu estas speci- 
ale programita por Esperanta lek- 
sikografio.

Per la 3a projekto, kiun mi prezen- 
tas, ni utiligos rekte la tradukla- 
boron por la Fervoja Terminaro LG 
IV.
Temas pri la "Naciaj Fervojaj Vor- 

taroj".
Ni apartigos la Esperanto-indekson 

de la Fervoja Terminaro kaj aranĝos 
ĝin tiel, ke Ĉiu nacio povos aldoni 
sian propran lingvon. Ekestas 
tiamaniere

"Fervoja Vortaro Esperanta - naci- 

lingva / nacilingva - Esperanta".
Certe okulfrapas la fakto, ke Ĉiu 

nacio uzas la saman stokon da Esper- 
anto-tradukajoj.

Tio signifas, ke la Esperantaj 
fervojaj fakvortoj povas esti egalaj 
Ĉie, kie fervojistoj parolas Esper- 
anton, se ili adaptas la "Esperanto- 
flankon” de la indekso de la Fervoja 
Terminaro LG IV.

Kompreneble ni disponigos al Ĉiu 
nacio kaj Ĉiu instituto en la mondo 
la "Esperanto-flankon" de niaj "Na- 
ciaj Fervojistaj Vortaroj" por real- 
igi la celon:

Unuecigi la fervojajn fakvortojn 
en Esperanto.

La Terminaraj Kunlaborantoj laŭforte 
strebas unue al la pli proksima ce- 
lo: prespretigi la Fervojan Termina- 
ron ĝis majo 1989.

En Salou ni transdonos nian verkon 
en viajn manojn. Sed: 
esti preta - tio signifas por la 
Terminara Komisiono: NOVA KOMENCO !

Dieter Hartig

Lasta informo:
LG IV aperis! La 6an de decembro 

1988 ĝi estis solene prezentita ĉe 
UIC. Amplekso 1250 pagoj, prezo 120 
svisaj frankoj por la publiko, por 
"ni" espereble iom malpli. Verda es- 
tas la koloro de la kovrilo - Ĉu ha- 
zarde?

Ritt

FERVOJA KUNLABORO INTER DANIO KAJ TANZANIO

Dum la lastpasintaj tri jaroj la da- 
naj Statfervojoj DSB helpas la tan- 
zaniajn fervojojn TRC per la laboro 
de kvin fervojistoj. En decembro 
1988 oni interkonsentis pri pli fir- 
ma kunlaboro tiel ke la du fervojoj 
eniras kvazaŭ "fratinan” rilaton. La

tanzania generaldirektoro Petro Ba- 
kilana dum semajno vizitis DSBn por 
rigardi, trakti kaj lerni, kaj nun 
DSB disponigos scion kaj helpon por 
transformi TRCn en pli komerceman 
kompanion.

Korektoj: IF n-ro 6/1988 enhavas jenajn erarojn, kiujn vi bonvolu pardo- 
ni:
paĝo 87 - d-ro Ferenc Phersy = s-ro Ferenc Phersy;
pagoj 82-96 supre - 5/1988 = 6/1988.
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NUN LA FERVOJISTOJ JUBILEAS

Okazis en la Universala Kongreso 
1909 en Barcelona: 11 fervojistoj 
el 6 landoj sub gvidado de la franca 
A.Berlande tie fondis la unuan Espe- 
ranto-organizon de fervojistoj sub 
la nomo "Internacia Asocio de 
la Esperantistoj Fervojistoj” 
(IAEF). Tiu asocio ekzistis - laŭ la 
cirkonstancoj eĉ "ombre" ekzistis - 
sub diversaj nomoj, ĝis ĝi ekde 1963 
havas la nunan nomon "Internacia 
Fervojista Esperanto-Federacio"
(IFEF). En 1984 IFEF aperigis broŝu- 
ron pri sia historio. Sed certe de- 
cas, en tiu jubilea jaro denove re- 
suman superrigardon pri tiu 80jara 
evoluo, kiun oni devas pritrakti laŭ 
tri periodoj.

Unua periodo
Gi daŭris ĝis la fino de la unua 

mondmilito. Sub daŭre Sangantaj pre- 
zidantoj la membronombro atingis 227 
en la jaro 1913. Jam en 1910 oni 
kreis propran organon kun la nomo 
"Fervoja Esperantisto". En gi 
oni publikigis fakajn artikolojn el 
deko da landoj. Kaj unu el la celoj 
de la asocio jam tiam estis, krei 
terminaron, kio tamen ne realigis. 
En la Universalaj Kongresoj (UK) la 
fervojistoj aparte kunvenis. La 
mondmilito haltigis Ĉion, sed ne 
povis detrui la ideon.

Dua periodo
Tion oni povis konstati, kiam en 

la jaro 1919 en kelkaj landoj ekger- 
mis nova fervojista agado, kiu en la 
13a UK 1921 en Praha rezultigis

restarigon de IAEF sub german- 
ĈeRa estraro. Estas notinde, ke en 
la sama jaro la finna horaro enhavis 
Esperanto-klarigojn por pasageroj, 
kio ripetiĝis ĝis 1949. Entute la a- 
socio tamen stagnis, Ĉar la genera- 
laj vivkondicoj en Eŭropo tiam estis 

malbonegaj. Nur en 1924, kiam du 
kolegoj el Jugoslavio, Stojniĉ kaj 
Puhalo, transprenis la gvidadon, 
IAEF revigliĝis. Denove aperis in- 
ternacia revuo, nun sub nomo "La 
Fervojisto", en kiu krom altkvalitaj 
fakaj artikoloj trovigis eĉ kolekta- 
joj de terminoj. 1923 G.Habellok 
(Germanio) eldonis terminareton, 
la unuan entute. Ekzaktajn ciferojn 
pri la membrostato ni ne konas el 
tiu tempo, verŝajne Ĉirkaŭ 300 en 
proksimume 20 landoj. Ankaŭ novan 
statuton la asocio tiam starigis, en 
kiu ekz. oni deklaris, ke "viroj kaj 
virinoj estas egalrajtaj". La admi- 
nistrado estis tro burokrata kaj 
multe superis la fortojn de la sek- 
retario. Pro manko de kunlaboro, 
tempo kaj mono la revuo aperis tre 
malregule, kio kaŭzis ofte Ĉagrenon 
Ĉe la membroj. Anstataŭ landaj 
estraroj ekzistis t.n. asesoroj. En 
1929 la revuo prezentis fotojn de 20 
asesoroj.

Pro grava malsano de Puhalo la 
gvidado pli kaj pli lamis, ĝis fine 
en 1930 la internacia organizo ko- 
lapsis. Kelkaj aktivuloj, Ĉefe sve- 
doj kaj svisoj, tamen savis la "Es- 
peranto-vivon" tiamaniere, ke 1931 
en la SAT-kongreso Amsterdam ili 
fondis Esperanto-organizon en la ka- 
dro de la sindikata "Internacia 
Transportlaborista Federacio" (ITF). 
Tiel ili kapablis funkciigi kunve- 
nojn en la SAT-kongresoj kaj eĉ lin- 
gve enpenetri en tiun potencan sin- 
dikatan organizon, sed Ĉio tio kom- 
preneble signifis perdon de la pro- 
pra sendependeco. Sed ankaŭ tion de- 
truis la furiozaj Stormoj de dikta- 
torecaj reĝimoj kaj la dua mondmili- 
to.

Tria periodo
Sed tamen kiel fenikso el la cin- 

dro tuj post fino de la milito ne- 
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derlandaj kolegoj kolektigis en sia 
lando. Poste ili renkontiĝis kun 
francaj fervojistoj, el kio rezult- 
igis restarigo de pure fervojista 
internacia federacio, la nuna IFEF. 
Tio okazis la 4an de aŭgusto
1948 en Amsterdam kun 60 gekole- 
goj el 5 landoj sub prezidanto 
W.Stapel. La "motoro" de tiu nun tu- 
te sendependa federacio fariĝis ties 
sekretario J.Lok. Komence la federa- 
cio havis 3 landajn asociojn kaj 250 
membrojn, sed en 1950 jam estis 7 
asocioj kaj 560 membroj, en 1955 = 
1700, en 1958 = 2000. Kulmino estis 
atingita en 1970 kun iom pli ol 3000 
membroj. Nur personoj, por kiuj es- 
tas pagita la jarkotizo, estas kon- 
siderataj "membro". Pro konataj kaŭ- 
zoj en multaj landoj ne eblas pagi 
en valuto. Fakte la imageblaj mem- 
brociferoj povus esti multe pli al- 
ta j. Preskaŭ Ĉiuj IFEF-membroj estas 
aliĝintaj membroj pere de siaj nun 
21 landaj asocioj.
Karakterizaj por la nova federacio 

estis striktaj neŭtraleco, sen- 
dependeco kaj demokrateco, tiel 
ke fervojistoj kun Ĉiu ajn mondkon- 
cepto povis aliĝi. Kaj miraklo oka- 
zis, kiu pli frue neniam eblis: ekde
1949 IFEF kapablis arangi Ĉiun jaron 
internacian kongreson. Denove la 
terminaran laboron oni rigardis gra- 
va celo. Jam en la dua IFEF-kongreso
1950 fondigis Terminara Komisiono 
(TK). Krome oni starigis unuan kon- 
cizan regularon, al kiu dum la jaroj 
sekvis ses pli detalaj regularoj, 
poste statutoj. Kaj ĝuste nun nova 
aktuala statuto estas en preparo. 
Laŭ tiuj statutoj iom post iom estis 
fiksita la hodiaŭa "regadformo" de 
IFEF, nome kvinkapa estraro (plen- 
umanta registaro), kiu estas res- 
pondeca al la komitato (leĝdona 
parlamento). Tiamaniere demokrata 
gvidado estas garantiita. Kiel admi- 
nistra kaj konsilanta "krampo" inter 
estraro kaj komitato funkcias Ĉefko- 
mitatano.

En la IFEF-kongreso 1953 la unuan 
fojon post la milito eblis, prezenti 
fervojan horaron (germanan) kun 
klarigoj por la pasageroj. Kelkajn 

jarojn poste sekvis la fervojoj de 8 
aliaj landoj (BG, CS, DK, H, I, YU, 
N kaj PL). 1955 Francio prezentis 
terminareton kun 5000 Ĉefe tekni- 
kaj terminoj, valora rezulto de tiu 
speciala laboro.
Jen kelkaj vortoj pri la federacia 

organo. Gi aperis sub titolo "Bul- 
teno" en septembro 1948 en sten- 
cilita formo, Ĉefe kiel informilo 
por aktivuloj. Ekde 1950 gi aperis 
sesfoje jare laŭ rotaprinta metodo 
kaj por Ĉiuj membroj. Ekde 1957 ĝi 
estis presita, ekde 1958 sub nomo 
"La Internacia Fervojisto", ekde 
1970 kiel "Internacia Fervojis- 
to". La ekstera formo kaj ankaŭ la 
redaktejoj kelkfoje Sangigis laŭ ak- 
tualaj cirkonstancoj. La eldonkvanto 
daŭre estis adaptita al la membro- 
nombro.

En 1958 komenciĝis nova periodo en 
la federacia gvidado. Estis el- 
ektita K.G.J.de Jong (NL) kiel pre- 
zidanton, kaj samtempe ekkreskis la 
intenco, internaciigi la estraron. 
Tio okazis la unuan fojon en 1964, 
kiam 0.Halder (CH) elektigis viĉpre- 
zidanto. En 1968 la estraro defini- 
tive farigis internacia sub prezid- 
anto J.Giessner (D).

En la impona laŭ nombro de parto- 
prenantoj kaj aliaj kaŭzoj kongreso 
1962 (Budapest) maturiĝis la ideo, 
fondi Junularan Sekcion de IFEF, kiu 
praktike ekagis baldaŭ poste. Jam en 
la sekvinta vintro la junularo aran- 
gis la unuan internacian fervojistan 
skisemajnon (IFES).
Tamen pro diversaj kaŭzoj la akti- 

vecoj dum la postaj jaroj iom post 
iom malfortigis. Mankis kaj gvidan- 
toj kaj junuloj. Sekve en 1977 la 
Junulara Sekcio devis esti "ripozig- 
ita".

Eksteraj rilatoj. Pli kaj pli e- 
voluis rilatoj inter IFEF kaj aliaj 
organizoj. Tio okazis unuaviĉe kun 
UEA, nome en 1953 kiel kunlaboranta 
faka asocio, ekde 1966 kiel alig- 
inta faka asocio. Tio donas al 
IFEF la rajton, esti reprezentata Ĉe 
UEA pere de komitatano A. Same en 
1953 IFEF farigis subtenanto de SAT. 

K.G.J.de
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Krome jam ekde la kvindekaj jaroj 
unuopaj IFEF-aktivuloj intensive 
kunlaboris kun FISAIC (Federacio 
internacia de kulturflegantaj Fer- 
vojistoj) kaj konsiderinde subtenis 
ties klopodojn, fondi novajn landajn 
FISAIC-sekciojn. La plej multaj lan- 
daj asocioj de IFEF havas lokon in- 
ter aliaj kulturaj organizoj de fer- 
vojistoj en la respektivaj landaj 
sekcioj de FISAIC. Rekta membreco de 
IFEF en FISAIC ne eblas laŭ ties 
statuto. Ekde 1967 (Fulda) la IFEF- 
Kongresoj okazas sub aŭspicioj de 
FISAIC. 20 plej aktivaj sur interna- 
cia nivelo IFEF-membroj ĝis nun ri- 
cevis FISAIC-medalo jn kiel plej 
altan agnoskon flanke de tiu kultura 
fervojista organizo. Kunlaboro krome 
ekzistas kun la Internacia Esperan- 
to-Muzeo en Vieno.

Malgraŭ multaj klopodoj la Ter- 
minara Komisiono (TK) ĝis 1965 
ne sukcesis starigi la sopiritan 
terminaron. Tial unuopaj landaj aso- 
cioj eldonis proprajn naciajn termi- 
naretojn. Komencis Germanio en 1966, 
kaj sekvis en la postaj 10 jaroj 
laŭvice H, N, YU, NL, S kaj F. Nur 
post 1976 la plano pri kompleta ter- 
minaro denove ekmaturiĝis. Helpe de 
memredaktita "Terminara Kuriero" 
la germana kolego D.Hartig konsider- 
inde aktivigis kaj kunordigis la a- 
gadon de TK. Pro la oferema kunlabo- 
rado de la anoj de TK kaj precipe de 
G.Ritterspach kaj ties treege helpaj 
rilatoj al UIC en Parizo dum deko da 
jaroj la plano, pri kiu revis IFEF- 
anoj jam en frua tempo, fariĝis rea- 
leco. La IFEF-terminaro kun pli ol 
dekmil terminoj estas preta.

Al la pure terminara laboro aldon- 
iĝis dum la tuta ekzistado de la 
fervojista movado tradukoj de inter- 
naciaj fervojaj reglamentoj kaj kon- 
vencio j.

Ankaŭ la Fakprelega Komisiono 
(FK) Ĉiam fosis sian sulkon. La 
fakprelegoj en la kongresoj, kiuj 
okazis kutime kun helpo kaj konsiloj 
flanke de la FK, farigis plej serio- 
zaj programeroj, al kiuj ofte estis 
ligitaj fakaj vizitoj de fervojaj 
instalaĵoj. Sed ankaŭ en UK-oj, en

kiuj de tri jardekoj regule okazis 
specialaj fervojistaj kunvenoj, Ĉiam 
estis arangitaj ankaŭ fakprelegoj.

Menciinda estas modesta, sed efika 
interna institucio, nome la Kores- 
ponda Servo, kiu funkcias ekde 
1975. Sen multe da bruo ĝi peras 
nultajn kontaktojn trans la limojn.

Vorton ankoraŭ pri la IFEF-Kon- 
gresoj. Post la dua mondmilito la 
fervojista movado akiris forton, 
organizi ĉiujare kaj seninterrompe 
siajn fakajn kongresojn kun allogaj 
faka, kultura kaj turisma programoj. 
Precipe la forta faka karaktero de 
la kongresoj donas al IFEF la mora- 
lan rajton arangi ilin apud la UK- 
oj. Entute la serioza labormaniero 
de la fervojistaj esperantistoj ha- 
vigis al IFEF konsiderindan reputa- 
cion en la Esperanto-movado. Pli kaj 
pli la kongresoj estis utiligitaj 
por informi la vastan publikon per 
la amas-komunikiloj, sed kompreneble 
ankaŭ la fervojajn entreprenojn, 
sindikatojn, FISAIC kaj kiel eble 
plej multajn kolegojn.

Konkludoj
Bedaŭrinde la plej akra problemo 

estas la evoluo de la membraro. Ne 
nur, ke la membronombro generale 
montras negativan tendencon, sed an- 
kaŭ la konsisto de la membraro laŭ 
aĝo fariĝas de jaro al jaro pli 
malfavora. La kaŭzoj estas konataj 
kaj de ni ne influeblaj. La aĝopira- 
midoj de multaj popoloj evoluas si- 
mile malbone. Ni nenion alian povos 
fari ol plifortigi kaj modernigi - 
same kiel la Esperanto-movado entute 

la informadon kiel eble plej 
vaste. En tiu 80a jaro de IFEF ni 
administras la heredaĵon de multaj 
miloj da kolegoj. Nia tasko kaj devo 
estas zorgi, ke ni transdonos la he- 
redaĵon bonorde al la generacioj 
post ni. Por ke en la jaro 2009 IFEF 
povu festi sian centjaran jubileon 
en bona stato. Tio estas nia plej 
sincera deziro kaj promeso.

Giessner 
prezidanto
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GENERALA PREZIDANTO DE FISAIC EN LA JUBILEA LIBRO DE UEA

Antaŭ kaj dum la Jubilea Jaro de 
Esperanto funkciis "Internacia Pa- 
trona Komitato”, en kiu estis akcep- 
titaj elstaraj personoj de Statoj, 
scienco, edukado kaj kulturaj orga- 
nizoj. Laŭ propono de IFEF ankaŭ la 
generala prezidanto de la Internacia 
Federacio de kulturflegantaj Fervoj- 
istoj (FISAIC), Gilbert Schmit el 
Luksemburgo, estis ano de tiu komi- 
tato.
Kiel dokumentan verkon okaze de la 

Jubilea Jaro UEA eldonis Jubilean 
Libron, kiu i.a. enhavas liston de 
la membroj de tiu komitato. La IFEF- 
prezidanto Joachim Giessner persone 
transdonis en Ĉeesto de la Ĉefkomit- 
atano Lucien de Sutter ekzempleron 
de la Jubilea Libro al s-ro Schmit 
en ties oficejo en Luksemburgo kaj 
gratulis al li nome de IFEF.

Subskribita de la IFEF-prezidanto 
en la libro troviĝas jenaj dedifiaj 
vortoj:
"Al sinjoro ĝenerala prezidanto de 
FISAIC, GILBERT SCHMIT, memore al la 
jaro 1987, en kiu la internacia lin- 
gvo ESPERANTO festis sian centan ju- 
bileon. Al vi, kiel ano de la Inter- 
nacia Patrona Komitato ni transdo-
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prezidanto, la JUBILEAN LIBRON, en 
kiu via nomo estas indikita sur paĝo 
25.

Internacia Fervojista 
Esperanto Federacio.”

LA 2a IAKSTE EN PEKINO

La 2a Internacia Akademia Konferenco 
pri Scienco kaj Tekniko en Esperanto 
okazis de la lOa ĝis la 16a de aŭgu- 
sto 1988 en Pekino, Ĉinio.

Kvankam oni povas opinii, ke ĝi 
nur periferie rilatas al la fervojo, 
do al la interesosfero de IFEF, la 
redakcio de IF sentas ĝin grava paŝo 
en la direkton, kien ankaŭ ni ram- 
pas.

Permesu do citadon de fragmentoj 
el la raporto en "El Popola Ĉinio:"

Gi estis kunveno, kie oni inter- 
Sanĝis scienc-teknikajn fruktojn per 
Esperanto en la internacia sfero.

La konferencon partoprenis pli ol 
1400 sciencistoj, teknikistoj kaj 
esperantistoj el 23 landoj. La nom- 
bro de konferencanoj estis kvaroblo 

de la unua konferenco julie 1986. 
Oni povas diri, ke la konferenco es- 
tis senprecedenca en la historio por 
praktiki Esperanton en scienc-tekni- 
ka kampo. Propagandi Esperanton al 
sciencistoj kaj teknikistoj kaj sci- 
encon kaj teknikon al esperantistoj, 
jen la celo de la konferenco.

Oni prezentis entute pli ol 300 
disertaĵojn, kio montras, ke Esper- 
anto akiris riĉan rikolton en la 
kampo de sciencoj kaj tekniko.

Estas menciinde, ke la disertaĵoj 
prezentitaj al la konferenco amplek- 
sis preskaŭ Ĉiujn gravajn fakojn de 
la scienc-teknika kampo, kiaj 
matematiko, fiziko, kemio, astrono- 
mio, lingvistiko kaj ekonomia admi- 
nis trado.

tiitjiliiiiM.iln.il
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En la ferma kunsido oni proklamis ok 
decidojn de la konferenco, el kiuj 
ni menciu jenajn:
- fondi ĉinan scienc-teknikan E-unu- 

iĝon kaj internacian kontaktan re- 
ton,

- prepari internacian E-centron pri 
scienc-teknikaj informoj kaj in- 
ternacian scienc-teknikan E-uni- 
versitaton,

- kolekti monon por redakto, traduko 
kaj eldono de Esperantaj scienc- 
teknikaj legaĵoj.

- okazigi la 3an IAKSTE 25an-30an de 
majo 1990 en Pekino.

Ĉar Esperanto estis la sola labor- 
lingvo, la konferenco iris Ĉiam en 
harmonia atmosfero.

KABLOTRAMO EN ĈEĤOSLOVAKIO

Raportas Hana VaSkova, Zŭkolany.

Jam 50 jarojn dauras la trafiko de 
kablotramo de Tatranskŭ Lomnica al 
Lomnick^ Ŝtit (2632 m) en Altaj Ta- 
troj. La kablotrama haltejo Lomnick? 
Stit en alteco 2620 metroj super 
marnivelo estas la plej altsituata 
fervojista laborejo en CeRoslovakio. 
En 1934 oni decidis konstrui la kab- 
lotramon sur unu el la plej altaj 
pintoj de Altaj Tatroj. En konkurso 
oni elektis la plej avantaĝan sol- 
von, kaj la taskon konstrui ĝin ri- 
cevis entrepreno FrantiSek Hiesner 
el urbo Hrudim, nuna entrepreno 
Transporta. Je la 22a de oktobro 
1937 oni inaŭguris trafikon en unua 
parto de Tatranskŭ Lomnica (898 m) 
al Skalnatĉ Pleso (1760 m). Pli mal- 
facile estis konstrui la duan parton 
de Skalnatĉ Pleso al Lomnicky Stit. 
Oni devis Ĉiun materialon alporti 

surSultre, ankaŭ la vetero en la 
altmontara zono estis ne favora. Ta- 
men, kontraŭ Ĉiuj malfacilaĵoj, oni 
inaŭguris Ĉi tiun parton je la 19a 
de decembro 1947. Dum la tagoj 16a 
ĝis 18a de novembro 1987 oni arangis 
sub protekto de ministro de trafiko 
Ing. Vladimir Bla2ek fakan seminari- 
on okaze de 50jaraga trafiko de la 
kablotramo. Krome prelegoj de ĈeRo- 
slovakaj kaj eksterlandaj prelegis- 
toj oni organizis solenan vojaĝon de 
Tatranskŭ Lomnica al Skalnatĉ Pleso 
kaj aranĝis ekspozicieton pri la 
kablotrama historio. Gia estonteco 
estis prezentita per dokumentaro pri 
komencita rekonstruado de la parto 
de Skalnatŭ Pleso al Lomnick^ Ŝtit. 
En urbo Star^ Smokovec estis aprezi- 
taj laboristoj merititaj pri gia 
konstruado kaj gisnuna trafiko.

FERVOJOJ DE LA MONDO

Ĉinio

Plia fervojo al la limo inter Ĉinio 
kaj Sovetunio estas konstruata, 485 
km longa, sur dezerto en Nordokci- 
denta Ĉinio. Gi etendiĝos de UrumĈi, 
la Ĉefurbo de la Sinĝjang-a Ujgura 
Aŭtonoma Regiono, al la limo. En ma- 
jo Ĉijare komencigis ĝia konstruado.

Urba subtera fervoj-konstruado
Nun en Pekino estas subtera fervo- 

jo 39,7 km longa, kaj tiu en Tjanĝin 
longas je 7,4 km. Por mildigi la 

urban trafikon de tage 14 milionaj 
pasagerfojoj Ŝanhajo komencis kon- 
strui sud-nordan, orient-okcidentan 
kaj rondiran subterajn fervojojn. La 
totala longeco de la konstruotaj 
subteraj fervojoj de Kantono estos 
43,15 km. En la venontaj jaroj Peki- 
no konstruos unu rondiran kaj 7 unu- 
opajn subterajn fervojojn. Post 
plenumigo de tiuj fervojoj Pekino 
havos interkruciĝan kaj radiantan 
subteran trafikan reton.

(Raportis El Popola Ĉinio)
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LA FERVOJOJ DE LA MONDO

Novaj pasaĝervagonoj en Usono.
Komence de la okdekaj jaroj la u- 

sona kompanio Amtrak komencis ansta- 
taŭigi malnovajn vagonojn per novaj. 
Ciu nova vagonaro enhavas specialajn 
elvidejajn vagonojn kun sidlokoj lo- 
kigitaj rekte al la fenestroj. Am- 
trak nuntempe disponas pri 2400 va- 
gonoj, veturantaj sur fervojlinioj 
dudek mil km longaj en kvardek tri 
Ŝtatoj de Usono. Dum 1987 tiu Ĉi 
kompanio transportis 21 milionojn da 
pasaĝeroj kaj por la somero 1988 es- 
tis Ĉiuj litlokoj antaŭvenditaj. La 
plej konataj trajnoj ricevis speci- 
ala jn nomojn. Ekzemple laŭlonge de 
la pacifika marbordo trafikas San 
Diegan, de Novjorko al Orleans - 
Cresent. Ankoraŭ pli poezio sonas 
Desert Wind (dezerta vento) de Las 
Vegas al la marbordo de Kalifornio.

Ankaŭ FS 
renovigas ve turi1parkon

Italaj fervojoj investis en 1988 
grandan monsumon por aĉeti novajn 
lokomotivojn kaj vagonojn, precipe 
por la pasagertrafiko. Oni planis 
aĉeti 60 elektrajn lokomotivojn de 
tipo E 642, 60 elektrajn unuojn, 70 
komfortajn pasaĝervagonojn de la u- 
nua klaso, 350 kombinitajn vagonojn 
de la unua kaj la dua klasoj por ra- 
pido 200 km/h, 450 pasaĝervagonojn 
de la dua klaso por interŝtata tra- 
fiko, 80 duetaĝajn vagonojn por an- 
taŭurba trafiko kaj krome 30 kuŝva- 
gonojn, 10 manĝovagonojn kaj 120 pa- 
kaĵvagonojn.

Pli rapida vartrafiko 
en Hispanio

En februaro 1988 la hispanaj fer- 
vojoj (RENFE) lanĉis novan regulan 
vartrajnon kun rapideco 120 km/h. Gi 
estas destinita por transporti pere- 
emajn varojn - fruktojn kaj legomojn 
- en konteneroj el regiono de Valen- 
cio al Madrido. Se tiu Ĉi eksperi- 
mento estos bonrezulta, oni supozas 
uzi ĝin ankaŭ sur aliaj fervojaj 
linioj.

La signala sistemo en Svisio
Sur svisaj fervojaj linioj oni 

praktike provas signalsistemon por 
trajnorapidecoj ĝis 200 km/h. La pli 
frue instalitaj signaliloj restas 
uzataj kaj oni kompletigas ilin per 
numermontriloj de rapideco. Sur kon- 
servata normala longo de linia bloko 
1350 metrojn la minimuma postsekva 
interperiodo de la trajnoj estas 83 
ĝis 85 sekundojn.

50 000 fojojn trans Balta maro 
Pramŝipo Warnemtlnde festis en majo 

1988 25 jarojn de sia ekzisto. Tiu 
ĉi Ŝipo, kapabla transporti ĝis 30 
fervojajn varvagonojn, estis dum sia 
trafikperiodo uzata sur ambaŭ pram- 
linioj de DR, do sur linio Sassnitz 
- Trelleborg kaj Warnem(lnde - Ged- 
ser. Dum kvaronjarcento la pramo 
NarnemUnde navigis sin kvindek-mil- 
foje trans Balta maro.

Zeebrugge - Harvich
PramSipa kunligo inter belga Zee- 

brugge kaj brita Harvich, lanĉita en 
1924 estis malfunkciigita en 1987 en 
la kadro de vastaj raciigaj aranĝoj 
de britaj fervojoj. La pramŝipoj na- 
vigis sur linio Zeebrugge - Harwich 
sep horojn. Nuntempe por fervoja 
vartrafiko inter Britio kaj konti- 
nento estas je dispono nur la 
pramŝipa kunligo inter brita Dover 
kaj franca Dunkerque, por kiu oni 
bezonas nur du ĝis du kaj duono da 
horoj. Tie Ĉi navigas la nova pram- 
Sipo Cambridge Ferry (elp. Kembrig 
Feri). Sed Belgio ne estas kontenta 
pro la perdo de la pli ol sesdek ja- 
rojn ekzistanta pramkunligo kun 
Britio kaj strebas lanĉi novan pram- 
Sipan kunligon el Zeebrugge aŭ Oost- 
ende.

Sur trakoj de DR
Sur trakaro de Germana Regna Fer- 

vojo (DR) trafikas Ĉiutage proksim- 
ume 7500 vartrajnoj kaj 7000 pasa- 
gertrajnoj. La fervojo en Germana 
Demokratia Respubliko transportas 
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tri kvaronojn de Ĉiuj varoj. Sur ĉiu 
kilometro de la linioj estas trans- 
portataj meznivele dum jaro 25 OOO 
tunojn da Ŝargo. Tiu ĉi indiko sig- 
nife superas la meznivelon de Eŭro- 
po. En 1988 oni rekonstruis 830 km 
da fervojlinioj kaj interŝanĝis 1,5 
milionojn da betonaj Spaloj. Oni 
elektrizis 358 km da trakoj, ekipi- 
taj per moderna signaltekniko. En 
1988 oni planis transporti 349 
milionojn da vartunoj, tio estas 5 
milionojn da tunoj pli multe ol en 
1987. Signife oni plialtigis trans- 
porton en konteneroj.

Nova sistemo de 
trakforka varmigado en Danio

Danaj fervojoj establas novan si- 
stemon de la elektra varmigado Ĉe 
trakforkoj. Gi estas prilaborita en 
Danio kaj kompare kun la sistemo ĝis 
nun uzata gi havas multajn avanta- 
ĝojn. Oni povas instali ĝin sub 
trakforko facile, rapide, sen asisto 
de pli multaj faklaborantoj kaj sen 
Ĉesigo de trafiko sur la koncerna 
trako. Gi garantias pli grandan 
sekurecon kaj fidindecon kaj Ŝparas 
elektran energion helpe de aŭtomata 
regulado de la uzenda elektra kuren- 
to. Neĝdetektoro faras kelkcelan me- 
zuradon, ekzemple gi mezuras kvanton 
de forvaporado, temperaturon de la 
reloj ktp.

Aŭstralia - japana projekto
Konsorcio de du aŭstraliaj firmaoj 

kaj la japana firmao Kumagai Gumi 
planas analizon de ekonomiaj kaj 
teknikaj eblecoj por realigi projek- 
ton Very Fast Train - konstruon de 
grandrapideca fervoja linio Sydney - 
Kanbero (Canberra) - Melbourne. La 
linio laŭ la projekto longos 868 km; 
maksimuma rapideco estos 350 km/h, 
tradicia sistemo rado-relo ebligos 
traveturi la distancon dum tri ho- 
ro j. Nuntempe tiu Ĉi vojago daŭras 
pli ol dekdu horojn.

Kompilis Jindfich TomfSek

NEKROLOGOJ

Lajos KapitAny mortis la lOan de 
julio 1988 en sia 77a jaro. Elstara 
esperantisto de Dunakeszi, Hungario, 
li Ĉiam aktivis depost 1932, ne 
malplej kiel fervojfaka vortaristo 
en la kadro de la hungara sekcio de 
Terminara Komisiono de IFEF. Li par- 
toprenis en la preparo de la fervoja 
terminareto Esp - hungara kaj hunga- 
ra - Esp, kiu estis eldonita en 
1968. Li de joris ĝis la emeritigo 
en 1971 kiel fervoja teknikisto en 
vagonfabriko de MAV en Dunakeszi. 
Tie li organizis en 1946 fervojistan 
Esp-fakgrupon. Inter pluraj aliaj 
distingoj li en 1986 elektiĝis Hono- 
ra Membro de HEA.
Ĉiam entuziasme kaj rezultohave li 

laboris sur diversaj terenoj de la 
Esperanto-movado.

IFEF

La lan de decembro 1988 sinjoro Paul 
Keil forlasis ĉi tiun mondon en la 
ago de 88 jaroj.
Tuj post la lasta milito li lernis 

Esperanton kaj fondis la fervojistan 
Esperanto-movadon en la tiama 
Reichsbahndirektionsbezirk Kassel. 
Li diligente kaj celeme Ĉiam varbis 
por Esperanto. Estis lia merito, ke 
fondigis la grupoj Fulda, Hann.- 
MUnden kaj Kassel.

Sinjoro Keil Ĉiam estis tre 
vojaĝema kaj partoprenis multajn 
Esperanto-kongresojn.

Per partopreno Ĉe lia enterigo ni 
elmontris al li la lastan honoron. 
Li nun ripozu en paco!

Al lia edzino ni esprimas nian 
sinceran kondolencon.

Fervojista Esperantogrupo Kassel kaj 
IFEF.

NIAJ JARKUNVENOJ 1989

okt 6.-8.: GEFA en Verden (Aller), D

apr 15.-16.: DEFA en Odense, DK

sep 22.-24.: LS de PEA en la Ĉirkaŭ- 
ajo de Bydgoszcz, Pl.
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CU LA NEPOJ NIN BENOS ?

Nova video-filmo

En la 32a jarkunveno de GEPA oni po- 
vis ĝui monologan drameton luditan 
de la pola profesia aktorino Jadwiga 
Gibczyŭska sub titolo "Cu la nepoj 
nin benos?" Cu ili nin benos post 
Sio, kion ni, la dua generacio antaŭ 
ili, kapablis kaj kapablas foruzi 
kaj detrui de iliaj vivbezonoj?

Antaŭ kelkaj jaroj la germana aŭ- 
torino Gudrun Pausevang, kies libroj 
estas tradukitaj en multajn lingvojn 
kaj kiu krom pli fruaj premioj en 
1988 ricevis la germanan premion de 
porjunulara literaturo, skribis li- 
bron, kiun la prezidanto de IFEF, 
Joachim Giessner, tradukis en Esper- 
anton. Gi aperis omage al la centja- 
ra jubileo de Esperanto sub titolo 
"La lastaj infanoj de Oldravalo".
Tiu libro tiel forte impresis la po- 
lan aktorinon, ke Si dramigis ĝin 
kaj en oktobro 1988 prezentis tiun 
monologon en kvin germanaj urboj, 
i.a. en la GEFA-jarkunveno. Kaj la 
libro kaj la unuhora drameto fikcie 
rakontas pri falo de atombombo kaj 
ties sekvoj. Fikcie, jes, sed tamen 
la spektanto de tiu prezentajo estas 
vole-nevole kaptata de la terura o- 
kazintaĵo, sentas profundan emocion 
kaj samtempe, kiel komplete senpo- 
tenca estas la homo kontraŭ tiuj 

malbenitaj radioj.
Cu necesas prezenti ion tian? Gu- 

ste nun, kiam ekkreskas la unuaj 
hezitemaj provoj, malgrandigi la ne- 
priskribeble teruran minacon per 
mondvasta arsenalo da bomboj kaj 
raketoj? Jes, necesas. Necesegas eĉ. 
Ĉar fine de la drameto la spektanto 
estas rekte demandata: kion vi faris 
aŭ ne faris kontraŭ la konata 
minaco? Li/Si estas vokata, aktive 
kunhelpi Ŝirmi la teron, sur kiu ni 
vivas kaj la generacioj post ni an- 
kaŭ volos vivi. Por ke la nepoj ne 
malbenu nin.

La teatraĵo estas filmita per unu- 
hora videofilmo. Gi estas luebla 
kontraŭ pago de 30 DM aŭ kontraŭva- 
loro al poŝtĉekkonto 531 16-307 
Postgiroamt Hannover (FRG) favore al 
Joachim Giessner. La prezo inkluzi- 
vas la sendkostojn per registrita 
sendaĵo. Estas rekomendinde, klare 
indiki la celon de la pago aŭ eble 
samtempe mendi per poŝtkarto Ĉe 
Joachim Giessner, An der Nicolai- 
schule 3, D-3420 Herzberg am Herz.

Jen bonega okazo, prezenti en 
grupvesperoj, feriosemajnoj, eĉ en 
propraj hejmoj aktualegan dokumenton 
de nia nuntempo, majstre prezentitan 
en la Internacia Lingvo de profesiu- 
lino.

Jogi

EL NIAJ LANDAJ ASOCIOJ

Oka Bulgara Fervojista 
Esperanta Konferenco.

La 12an kaj 13an de novembro 1988, 
en mondfamakonata Internacia Esper- 
anta kursejo Pisanica okazis 8a 
landa fervojista konferenco. 78 
gekolegoj de Sofio, Pleven, Ruse, 
Varna, Stara Zagora, Plovdiv, Burgas 
k.a. partoprenis ĝin. Grava fakto e- 
stas, ke tiu konferenco koincidas 
kun 100-jariĝo de Bulgaraj Stataj 
Fervojoj. La programo de la kon- 
ferenco estis tre riĉa kaj fruktodo- 
na: jarraporto de la sekcio, informo 

pri la 40a IFEF-kongreso en Perpig- 
nan, "100 jaroj bulgaraj Ŝtataj fer- 
vojoj", financa raporto, "La disvol- 
vigo de la francaj fervojoj-TGV-At- 
lantika", "Nova litvagono en Norve- 
gio", raportoj de la klubprezidantoj 
k.a. Okazis ankoraŭ interkona vespe- 
ro, tre interesa viktorino kun Es- 
peranta kaj fervoja enhavo. Antaŭ 
bulgaraj fervojistoj staras grava 
tasko: traduko bulgarlingvan la ter- 
minara fervojista vortaro. La rezul- 
to estos bona landa kaj eksterlanda 
kontribuo.
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TRAJNO DE VIZITKARTOJ

Ĉiun trian monaton speciala trajno 
veturas tra la montara kaj naturbela 
japana regiono inter Tokio kaj Fuku- 
Ŝimo. Sed la 170 pasaĝeroj ne aten- 
tas la pejzagon, ili interŝanĝas vi- 
zitkartojn!

Ciuj pasaĝeroj de la trajno estas 
komercistoj, kiuj pagis konsiderin- 
dan biletprezon por povi transdoni 
sian vizitkarton al la kunpasaĝeroj. 
Inverse iliaj poŝoj post la dutaga 
ekskurso Ŝvelas pro 170 diversaj 
nomkartoj.

La "Vizitkart-trajno" iĝis granda 
sukceso. Ciuj vagonoj estas ekipitaj 
per televidaparato kaj de studieto 
fronte de la trajno ĉiu pasaĝero ha- 
vas la eblecon dum tri minutoj pre- 
zenti sin kaj sian firmaon.

Interŝanĝo de vizitkartoj estas en 
Japanio ne nur maniero memori no- 
mo jn, sed por guste interkomunikigi 
estas necese koni titolon kaj labor- 
statuson unu de la alia.

Same la transdono de vizitkarto 
morale devigas akcepti, aŭ almenaŭ 
aŭskulti al tiu, kiu posedas onian 
karton.
Oni supozas, ke Ĉiutage en Japanio 

estas interŝanĝataj 10-12 milionoj 
da vizitkartoj, kaj sukcesintaj po- 
litikistoj kaj komercistoj ĉiujare 
uzas milojn.

La japanaj fervojoj ja nun estas 
privata entrepreno kaj devas Ĉiel 
klopodi grandigi la spezojn, kiel 
ekzemple per tiaj specialaj trajnoj.

JORGOS kaj kunbiciklantoj en Per- 
pignan (vidu IF 5/1989 pĝ 68)

t

l
Strato Zamenhof en Perpignan 
(Fotoj Karen Olsen)
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